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A primeira instalação do seu aparelho é gratuita. 
Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 

-
da para instalar o seu aparelho. Entre em contato 
com um dos Serviços Autorizados Electrolux que 
constam na relação fornecida juntamente com 
esse Manual de Instruções. Para solicitar a ins-

do aparelho e este deverá estar dentro do prazo 
de garantia.
Esta instalação não compreende serviços de 
preparação do local e nem os materiais para a 
instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, 
disjuntor, aterramento, etc.), pois são de respon-
sabilidade do Consumidor.

Condições de Local de Instalação
Mantenha das distâncias mínimas indicadas na 

12 mm

38 mm

2 

2 

O tampo do nicho deve ter uma espessura mínima 
de 12 mm caso o Cooktop seja instalado em um 
armário com gavetas ou 38mm se houver um forno 
embaixo do Cooktop.

menos, 2 mm para ventilação entre o tampo e a 
gaveta ou forno.
Deixe um espaço mínimo de 12 mm embaixo do 
Cooktop.

Coloque o Cooktop no nicho e pressione nas 

Saídas
de ar

2

Proteja a parte inferior do Cooktop contra vapor e 
umidade, como fornos ou lava-louças.
Não instale o Cooktop próximo à porta ou embaixo 
de uma janela, pois ao abrí-las você pode acabar 
derrubando uma panela quente que está em cima 
do Cooktop.

Dimensões do Nicho
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Plugue
Plugue com 3 encaixes (3 polos, 
inclusive aterramento), com espe-

Ligações de aparelhos com plugue 

devido ao tamanho do mesmo. 
Consulte nossa Rede de Serviço Autorizado para 
a instalação com plugue.

Circuito

Circuito exclusivo e dedicado para o apare-

 
do Cooktop para que os condutores tenham 

até o Cooktop.

Conexão com plugue e tomada
Caso opte pela instalação utilizando cabo, plugue 
e tomada, o plugue e o cabo são fornecidos pelo 
Serviço Autorizado Electrolux e a tomada deve 
ser adquirida pelo consumidor. Obs.: A tomada 
pode ser adquirida junto ao Serviço Autorizado 
Electrolux ou em lojas de material elétrico.

abaixo da indicada acima podem causar o 

funcionamento e/ou danos, à residência e 
ao usuário.

Use disjuntor e tomada exclusivos para o 
Cooktop.

Use disjuntor e tomada exclusivos para o 
Cooktop.
Use disjuntor e tomada exclusivos para o 
Cooktop.

Recomenda-se observar a regulamentação da 

Elétrica de Baixa Tensão).

Fornecimento de Energia
O cooktop pode ser alimentado tanto por cir-

ALTERNADA.

na sua utilização, pedimos atenção às seguintes 
orientações de instalação:
A ligação elétrica no ramal exclusivo do seu Cook-
top pode ser feita através de:

residência (recomendada);
Ligação com plugue e tomada.

Nesse caso a instalação elétrica do Cooktop é feita 
através da conexão dos condutores oriundos do 
quadro de disjuntores da residência diretamente 
com os terminais elétricos do Cooktop.

Cabo de Alimentação
Para ambos os casos, devem ser utilizados 3 (três) 
condutores ( fase-fase-terra ou fase-neutro-terra) 
de seção transversal (bitola) de 6 mm² com iso-

(bifásico ou monofásico, dependendo da tensão 
local). O circuito de alimentação do cooktop deve 
ser exclusivo e não deve conter emendas.

Fiação da rede 
elétrica da residência 

ligado diretamente 
ao Cooktop

Fiação da rede elé-
trica da residência

Tomada Plugue

Cabo do 
Cooktop
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-
samente seguidas para que o seu Cooktop 
funcione corretamente e com segurança. 

pode causar choque elétrico ou risco de 
incêndio.

aterrado. Se o aparelho não for aterrado 
poderá causar choque elétrico. Siga as ins-

corretamente.
-

para suportar a quantidade de corrente 
elétrica que este aparelho utiliza e pode 
derreter, resultando em choque elétrico 
ou risco de incêndio. Posicione o Cooktop 

esticada.
Instale um prendedor de cabos aprovado 
no cabo de alimentação. Se o prendedor 
não for colocado, o cabo de alimentação 
pode soltar-se do Cooktop e romper-se 
com qualquer movimento, resultando em 
choque elétrico.

-

ocorrer uma reação química entre cobre e 

do cabo de alimentação e da tomada deve 
ser de cobre.

Diagramas de Ligação

Aterramento

Uma instalação inadequada do condutor 
de aterramento pode resultar em risco de 
choque elétrico. Se você está com dúvidas 
quanto ao aterramento do local de instalação, 


